
 

 
Høringssvar - Skolebytte i mobbesaker - Forslag om å 
presisere i loven at en elev  

som mobber kan flyttes til en annen skole 
 
Til:   Kunnskapsdepartementet 
Fra:   Elevorganisasjonen i Norge 
Saksbehandlere: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Simen August Irgens, 
Benjamin Skiaker Myrstad 
 

Bakgrunn 
Den 6.juni 2014 sendte Kunnskapsdepartementet ut et høringsforslag som omhandlet å 
presisere i loven at mobberen i en mobbesak skal kunne flyttes til en annen skole. Som 
en aktuell høringsinnstans vil Elevorganisasjonen med dette presentere sitt svar på 
høringen. 
 

Drøftning 

På Elevorganisasjonen sitt 2. ordinære landsstyremøte, perioden 13/14, hadde vi oppe 
en uttalelse til behandlig som tok for seg tiltak mot mobbing. Et krav som ble stilt var 
blant annet:  
 
“Elevorganisasjonen krever at det i mobbesaker der omplassering er aktuelt skal det 
være mobber som flyttes og ikke fornærmede.” 
 

Resultatene fra elevundersøkelsen 2013 viser at det er hele 11 prosent av elevene som 
opplevde verbale krenkelser og utestengning to til tre ganger i måneden eller oftere. 
Mobbing i form av trusler, slag og spark var det ytterligere 3,3 prosent som opplevde to 
eller tre ganger i måneden eller oftere. Disse resultatene viser at vi har en lang vei å gå, 
og at vi burde jobbe mer med forebyggende tiltak mot mobbing. 
 
Elevorganisasjonen ser seg også veldig godt fornøyd med at lovendringen som ligger til 
grunn ikke legger ekstra økonomiske og administrative byrder på skolene og/eller 
kommunene. Det vil senke terskelen i mye større grad for å gi sanksjoner mot mobberne, 
noe som har vært et mangel.  
 

Et annet tiltak Elevorganisasjonen vil ha mer av, er mobbeombud. Mobbeombud 
fungerer som et tilbud som er lett tilgjengelig når skolene sine handlingsplaner mot 
mobbing ikke er god nok. Ombudet skal arbeide forebyggene, bidra med kompetanse på 
området, følge opp skolens arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker 
som ikke lar seg løse lokalt.  
 
Utdanningsdirektoratet innvilget blant annet støtte til et prøveprosjekt med et 
mobbeombud i Hordaland, Nordland, Østfold og Rogaland. Her var det også 
fylkeskommuner som takket nei. Elevorganisasjonen ønsker mobbeombud i alle fylker, 
av den enkle grunn at mobbesaker skal slippe å komme til et punkt hvor eleven som 
mobber må flyttes. Som departementet nevner i drøftningen sin så skal barnet som blir 
fornærmet sine ønsker være viktigst, men det er også en belasting for familien og eleven 
som mobber å bli flyttet, noe som er viktig å ha i bakhodet.  



 

 

 

 
Konklusjon  

Med dette forslaget, og Elevorganisasjonen i Norge sin politikk tatt i betraktning, kan 
Elevorganisasjonen stille seg bak forslaget fra kunnskapsdepartementet.  
 

Forebyggende arbeid og en generelt god håndtering av mobbe-saker burde integreres i 

skolen sammen med mobbeombud, men om det blir et varig problem uten noen synlig 

løsning bør mobberen kunne flyttes til en annen skole, som siste utvei. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Benjamin Skiaker Myrstad, Simen August Irgens, Maja Kristine Thomassen Forsbakk. 


